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Aanwezig:  

J.A. de Vries (voorzitter) W.R. Sluiter 

N.I. Agricola F. Veenstra 

H. Broekhuizen (vz BC Gezondheid) M.C.M. Waanders (halverwege punt 6) 

O. Brouwer T.J. van der Zwan 

L.J. Gebben (pfh. Financiën & Organisatie) H. Zonderland (plv. vz BC Gezondheid) 

N.A. van de Nadort J.P. de Scheppen (politie Noord-Nederland) 

J. Rijpstra D.P. de Vries (Provincie) 

J. Kramer  

  

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur /commandant 

brandweer/secretaris) 

 

J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)  

M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) 

I.L. Rozemeijer (directiesecretaris)  

Volmacht:  

L.P. Stoel (J. Kramer gevolmachtigd)  

T. Schokker-Strampel (J.A. de Vries gevolmachtigd)  

Afwezig:  

S. Buma (voorzitter) H. Oosterman 

W. van Gent E. van Selm 

J. Hermans….  

  

1. Opening en mededelingen  
14.30 uur. 
 
Dhr Kleinhuis brengt de volgende mededelingen: 
 

- Bestuursconferentie 18 en 19 februari 2021. Voorzitter doet de oproep om committment te 
geven aan deze data, gaat plaatsvinden met veel inhoud op goede plek; 

- Pfh Financiën heeft vanuit DB de opdracht aangenomen om de (on)mogelijkheden voor 
koppelen van overhead aan primair proces inzichtelijk te maken 

- MkNN sinds 2020 geen onderdeel meer van VRF, overgedragen aan LMS 
 

2. Ingekomen stukken 
a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid 

b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid 

Het AB neemt de stukken voor kennisgeving aan. 
 

3. Besluitenlijst AB vergadering 11 maart 2020 
 
. Het AB stelt besluitenlijst vast 
 

4.  Stand van zaken coronakosten 
Dhr Oostinga presenteert de stand van zaken rond de extra kosten waar VRF mee te maken heeft 
naar aanleiding van de coronacrisis.  
 
Er wordt gewerkt aan een landelijk voorstel richting het ministerie van VWS waarbij alle GGD-en 
en veiligheidsregio’s betrokken zijn. Bureau AEF ondersteunt hierbij met een model. Via de GGD-
en zal bevoorschotting plaatsvinden. Vergoeding van de werkelijke kosten gaat via het model van 
AEF. Declaratie en vergoeding verloopt rechtstreeks tussen GGD-en en veiligheidsregio’s en het 
Rijk.  
 
Voor de prognose binnen VRF is het goed om te weten dat er verschillende onderdelen 
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meespelen: 

• specifieke meerkosten 

• overige meerkosten (bijv om regulier werk te kunnen laten doorgaan) 

• minder inkomsten door wegvallen van opbrengsten (bijv. minder reizigersvaccinacties) 

• minder uitgaven (bijv. afname kosten woonwerkverkeer). 
 
Een vraagstuk is nog welke taken (met kosten) uiteindelijk nog moeten worden ingehaald. 
 
Dhr Agricola vraagt in hoeverre rechtstreeks wordt vergoed en of hierover al gesprekken zijn met 
het Rijk. Dhr Oostinga geeft aan dat de gesprekken nu worden opgestart. De minister heeft 
toegezegd rechtstreeks aan GGD-en en veiligheidsregio’s te willen vergoeden. 
Dhr Veenstra bevestigt dat ook vanuit de VNG-klankbordgroep; de lijn van rechtstreeks declareren 
is ingezet. De gemeenten hoeven hier dus geen rol in te spelen. 
 

5.  Eerste bestuursrapportage 
 
Het AB stelt de eerste bestuursrapportage vast. 
 

6. Jaarverslag en -rekening 2019, begrotingswijziging 2020 en begroting 2021, incl. 
zienswijzen 
 
Dhr Gebben zegt dat het proces om te komen tot deze begroting goed is verlopen. Vanuit de 
kaderbrief zijn zowel de gemeenten als de verschillende commissie aan zet geweest. De 
zienswijzen gaan vooral over de toekomst en niet over de huidige begroting. Veel gemeenten 
vragen om terughoudend en voorzichtig te zijn met toekomstige uitzettingen. Het Dagelijks 
bestuur heeft hiervoor alle begrip. De aangekondigde beleidsmatige uitzettingen komen op 
businesscase-niveau op tafel in het Algemeen bestuur. Het is aan het bestuur om voorzichtig om 
te gaan met het budget en toekomstige uitzettingen. 
 
Dhr Agricola vraagt om meer aan te sluiten bij de P&C-cyclus van gemeenten en stelt een 
werkgroep met financieel ambtenaren vanuit gemeenten voor.  
Dhr Brouwer sluit aan bij dhr Gebben: er is veel steun voor het werk van VRF maar het signaal 
over krapte die gemeenten alle hebben willen we ook afgeven. Er is respect voor VRF maar 
financiële uitbreiding van de GR kan geen automatisme zijn. 
Dhr Veenstra sluit hier ook bij aan en bedankt voor de reactie op de zienswijze van zijn raad. 
Dhr Rijpstra vindt het voorstel in de reactienota een goede eerste stap. Dit moet wel serieus 
worden opgepakt, we willen beter weten wat er gebeurt; betrek de gemeenten. 
 
Dhr Kleinhuis bedankt voor de steun. 
In antwoord op de vragen: 

- Het is lastig om aangesproken te worden op zaken die al gebeuren. Zo zijn er meerdere 
momenten waarop gemeenteambtenaren (inhoudelijk en financieel) worden uitgenodigd 
om mee te praten. Ook gemeentesecretarissen worden betrokken. Er is dus al de nodige 
aansluiting 

- Een idee is wellicht om net als vier jaar geleden met een kleine (bestuurlijk/ambtelijke) 
commissie na te denken over de uitgangspunten van de begroting (destijds: ‘begroting 
2.0’). Een beperking voor een gemeenschappelijk regeling blijft dat we altijd ver voorlopen 
in de tijd vanwege de wettelijke termijnen voor onze begroting. 

 
Dhr Gebben vult aan dat het ook de taak van de raadsvoorzitters is om te wijzen op de GR-cyclus 
in de raad. We zitten nl. wel vast aan de wettelijke termijnen. 
 
Voorzitter concludeert dat er sprake is van goede afstemming en dat het aanbod van de VRF om 
langs te komen en toe te lichten er altijd ligt. Zij benadrukt ook het belang van het uitleggen hoe 
de P&C-cyclus van gemeenschappelijke regelingen in elkaar zit. 
 
Het AB stemt in met de stukken zoals die voorliggen met dankzegging aan de organisatie 
VRF voor het werk dat hiervoor is verricht. 
 

7. Controleprotocol 
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Het AB stelt het controleprotocol en het normenkader vast. 
 

8. Aanbesteding accountantsdiensten 
 
Het AB stelt de offerteaanvraag en het programma van eisen vast en gaat akkoord met de 
beoordelingscommissie 
 

9. Bestuurlijke consultatie arbeidsvoorwaardenvorming 
Dhr Sluiter refereert aan zijn uitgebreide toelichting in de vorige AB-vergadering. 
Het voorstel is om voorkeur uit te spreken voor scenario 1 en lid te worden van de WSGO. 
Landelijk tekent zich een meerderheid af voor scenario 2, daarom het voorstel om enkele 
uitgangspunten mee te geven met het motto: blijf zo dicht mogelijk bij de gemeentelijke cao. 
 
Voorzitter concludeert dat we met deze reactie optimaal aandacht krijgen voor ons punt. Dank aan 
de portefeuillehouder, dhr Sluiter, voor zijn inspanningen hieromtrent. 
 
Het AB stemt in met de conceptreactie aan het Veiligheidsberaad 
 

10. Bestuurderstevredenheidsonderzoek 
Voorzitter meldt dat dhr Rijpstra (BC V) en mw. De Ruijter (BC G) bereid zijn om dit onderzoek te 
begeleiden. 
 
Dhr Agricola vraagt zich af of dit onderzoek echt noodzakelijk is, gelet op de financieel zware tijd 
waarin we verkeren. 
Dhr Kramer ondersteunt deze vraag; €50.000 is veel geld, wat is er zo belangrijk dat we dit willen 
onderzoeken? 
Voorzitter geeft aan dat dit ter bespreking voorligt. Het betreft kwalitatief onderzoek dat we onszelf 
kunnen gunnen en waar we bestuurlijk met de begeleiders ook tijd in steken. We kunnen het 
onderzoek ook zelf uitvoeren, dat kost echter meer tijd en is niet onafhankelijk. 
 
Dhr Kleinhuis vult aan dat de bestuurlijk begeleiders kritisch kunnen meekijken naar de kosten; als 
het onderzoek voor minder kan, doen we dat uiteraard.  
 
Dhr Brouwer vindt het ook belangrijk om kritisch naar de kosten te kijken maar gaat akkoord met 
dit onderzoek aangezien hij graag aandacht wil voor de relatie tussen bestuur, raadsleden en 
VRF. 
Dhr Van der Zwan vult aan dat het interessant is om te onderzoeken hoe we de VRF zodanig 
positioneren dat de bestuurders goed hun rol kunnen spelen (lokaal en regionaal). Het omgaan 
met de gemeenteraden hoort daar ook bij. 
 
Voorzitter concludeert dat verbinding tussen raadsleden en VRF belangrijk is voor het bestuur en 
dat de bestuurlijk begeleiders kritisch kunnen meekijken of het geld goed benut wordt in dit 
onderzoek. Het onderzoek kan helpen om kwalitatief stappen te zetten in het positioneren van 
VRF als onze organisatie. 
 
Het AB stemt in met het uitvoeren van een bestuurderstevredenheidsonderzoek onder 
begeleiding van dhr Rijpstra en mw. De Ruijter en met inachtneming van bovenstaande 
opmerkingen en conclusies. 
 
Dhr Agricola vraagt of de opbrengst beschikbaar komt voor raadsleden. Voorzitter geeft aan dat 
op de bestuursconferentie besproken kan worden hoe de uitkomsten beschikbaar kunnen worden 
gesteld.  
 

11. Rondvraag en sluiting 
- 
 

  
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2020 
 
Voorzitter                                                                                           Secretaris 
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S. van Haersma Buma                                                                     W.K. Kleinhuis 

   

 


